
 บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 

กองทุนเป�ดกรุงศรเีจแปนเพ่ือการเลีย้งชีพ 

Krungsri Japan RMF

รายงานประจําป: 2565 
รอบระยะเวลาต้ังแต?วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ตุลาคม 2565

 กองทุนรวม KFJAPANRMF 

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 
1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลินจิตทาวเวอร0  898 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี 
Bangkok 10330 Thailand  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
T +66 (0) 2657 5757   F +66 (0) 2657 5777 โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757   โทรสาร +66 (0) 2657 5777 
www.krungsriasset.com  www.krungsriasset.com 



สารบัญ 
 

รายงานประจาํปี 2565 
 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื�อการเลี  ยงชีพ  

 สารบริษัทจดัการ 3 

 รายงานผู้ดแูลผลประโยชน์ 4 

 รายงานของผู้สอบบญัชีและงบการเงิน 5 

 รายละเอียดเงินลงทนุ การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผกูพนัของกองทนุรวม 27 

 ค่าใช้จา่ยที-เรียกเก็บจากกองทนุรวม 30 

 ผลการดําเนินงาน 31 

 ข้อมลูอื-นๆ ที-ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรทราบ 32 

- รายงานบคุคลที-เกี-ยวข้องที-มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที-ผ่านมา 

- รายชื-อผู้จดัการกองทนุ 

- การเปิดเผยข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

- อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 

- ข้อมลูการลงทนุ และผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั 

 
 

 

 

2



สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื(อการเลี )ยงชีพ 
(KFJAPANRMF) ตั )งแต่วนัที( 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที( 31 ตลุาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ) 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื(อการเลี )ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที( 31 ตุลาคม 2565 เท่ากับ 157.58 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 10.1509 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 22.06 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที(ลดลงร้อยละ 13.39 

ภาวะการลงทนุในช่วงที(ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที(ผ่านมาJPMorgan Japan (Yen) Fund (กองทนุหลกั) ปรับตวัลดลงประมาณ 24% โดยตลาดญี(ปุ่ นยงัคงมีความผนัผวน
ถึงแม้จะทยอยฟื)นตัวขึ )นมาบ้างก็ตาม โดยในช่วงที(ผ่านมาทางรัฐบาลญี(ปุ่ นเริ(มมีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ โดยเริ(มเปิดรับ
นักท่องเที(ยวต่างประเทศและมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที(ยวเพื(อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั )งนี ) ตลาดญี(ปุ่ นได้รับแรงส่งจากเงินเยนที(
อ่อนค่าหลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ดําเนินนโยบายการเงินที(เข้มงวดขึ )น ผ่านการขึ )นดอกเบี )ยนโยบายต่อเนื(องและการทํา 
Quantitative Tightening (QT) ขณะที(ทางธนาคารกลางญี(ปุ่ นยงัคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยยงัคงอตัราดอกเบี )ยนโยบาย
ในระดับตํ(าและคงมาตรการ yield curve control ส่งผลให้ผลตอบแทนระหว่างพันธบตัรรัฐบาลญี(ปุ่ นและสหรัฐฯปรับตวักว้างมากขึ )น 
โดยเงินเยนที(อ่อนค่าจะส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจส่งออกของญี(ปุ่ น อย่างไรก็ตาม หากเงินเยนส่งสญัญาณอ่อนตวัลงต่อเนื(องอย่างรวดเร็วอาจ
เพิ(มความผนัผวนให้กบัตลาดญี(ปุ่ นได้ ทั )งนี ) กองทนุหลกัปรับตวัลดลงมากกว่าดชันีตลาดญี(ปุ่ น เนื(องจากกองทนุหลกัเน้นลงทนุในหุ้นที(มี
การเติบโตสงู อย่างหุ้นในหมวดเทคโนโลยี ทําให้เจอกับแรงกดดนัและแรงเทขายที(หนกักว่าหุ้นคณุภาพเนื(องจากความกังวลเรื(องอตัรา
เงินเฟ้อทั(วโลกที(อยู่ในระดบัสงู ซึ(งอาจส่งผลกดดนัต่อต้นทนุการผลิตให้สงูขึ )น  
ณ สิ )นเดือนมิถุนายน 2565 กองทุนหลกัมีการลงทุนในหมวดเครื(องใช้ไฟฟ้า 20.20% หมวด Information & Communication 15.60% 
หมวดภาคบริการ 7.50% หมวดเคมีภณัฑ์ 7.40% และหมวดสินค้า Precision Instrument 6.80% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

การลงทุนในตลาดญี(ปุ่ นมีทิศทางดีขึ )น โดยเฉพาะหลังจากที(ญี(ปุ่ นเริ(มคลายมาตรการล็อคดาวน์ โดยญี(ปุ่ นทยอยเปิดรับนักท่องเที(ยว
ต่างชาติมากขึ )น นอกจากนี ) รายได้บริษัทจดทะเบียนที(ญี(ปุ่ นยงัคงมีแนวโน้มฟื)นตวัต่อเนื(อง ประกอบกับการดําเนินนโยบายการเงินที(
ยงัผ่อนคลายของธนาคารกลางญี(ปุ่ นซึ(งจะช่วยสนับสนุนการฟื)นตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี ) ตลาดญี(ปุ่ นยังถือเป็นตลาด Laggards 
หากเทียบกับกลุ่มตลาดประเทศพฒันาแล้ว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดญี(ปุ่ นจะมีมากขึ )นจากการดําเนินนโยบายการเงินที(
เข้มงวดขึ )นของ Fed และอตัราเงินเฟ้อทั(วโลกที(เพิ(มสงูขึ )น ซึ(งจะส่งผลกดดนัหุ้นในกลุ่มการเติบโตสงูอยู่ต่อเนื(อง 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที(ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั )งนี ) บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที(เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรเีจแปนเพื่อการเลีย้งชพี 
  
            ตามทีธ่นาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชพี (“กองทุน”) ได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  ซึ่งบริหารและจดัการโดย 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัระยะเวลา วนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึ วนัที ่31 ตุลาคม 2565 และ
รอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัของปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565 ถงึ วนัที ่31 ตุลาคม 2565 
  
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนขอ้ผกูพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 
 

      ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

       

 
                                                                                 (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                     ผูอ้ านวยการ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
9 พฤศจกิายน 2565 
 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ  2565  2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 150,923,072.27 174,644,313.59

เงินฝากธนาคาร 3,872,759.53 4,969,057.67

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 3,393,011.92 3,098,682.16

ลูกหนี

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 382,283.59            358,178.49             

จากดอกเบีย 614.13                   667.72                    

จากการขายหน่วยลงทุน 6,800.75                111,000.00             

รวมสินทรัพย์ 158,578,542.19 183,181,899.63

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 161,897.00 47,570.35

เจา้หนี

จากการซือเงินลงทุน -                         2,943,086.08

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 642,163.45            681,437.29

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 190,907.07 201,846.85

หนีสินอืน 3,591.34                3,623.86

รวมหนีสิน 998,558.86 3,877,564.43

สินทรัพย์สุทธิ   157,579,983.33 179,304,335.20

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 155,236,403.44 137,481,517.03

กาํไรสะสม 

บญัชีปรับสมดุล 14,257,841.09 8,588,828.15

กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน (11,914,261.20) 33,233,990.02

สินทรัพย์สุทธิ 157,579,983.33 179,304,335.20

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.1509 13.0420

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 15,523,640.3439 13,748,151.7028

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพือการเลยีงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพือการเลยีงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ประเภทเงนิลงทุน/ หมายเลข/ เงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY

   จาํนวน 12,887.3540 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 45,677.0000 เยน

   รวมเป็นเงิน 588,655,668.66 เยน JFJAPNIHK ไม่มีกาํหนดอายุ 157,601,694.87          150,923,072.27          100.00               

รวมหน่วยลงทุน 150,923,072.27          100.00               

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 157,601,694.87 บาท) 150,923,072.27          100.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพือการเลยีงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ประเภทเงนิลงทุน/ หมายเลข/ เงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY

   จาํนวน 10,125.1910 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 59,071.0000 เยน

   รวมเป็นเงิน 598,105,157.56 เยน JFJAPNIHK ไม่มีกาํหนดอายุ 136,636,609.66          174,644,313.59          100.00               

รวมหน่วยลงทุน 174,644,313.59          100.00               

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 136,636,609.66 บาท) 174,644,313.59          100.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ  2565  2564

รายได้

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 5 1,247,056.89 971,979.68

รายไดด้อกเบีย 2,231.14 1,823.25

รวมรายได้ 1,249,288.03 973,802.93

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6 1,347,572.83 1,054,812.33

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 53,902.94 42,192.43

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6 269,514.64 210,962.64

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 60,000.00 60,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 1,730,990.41 1,367,967.40

ขาดทุนสุทธิ (481,702.38) (394,164.47)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 235,011.36 2,982,833.22

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (44,686,326.53) 21,959,697.89

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ 20,183,566.42       (1,043,145.35)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ 180,003.11 3,752,188.86

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (20,578,803.20) (2,292,200.60)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน (44,666,548.84) 25,359,374.02

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (45,148,251.22) 24,965,209.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพือการเลยีงชีพ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565
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(หน่วย : บาท) 

 2565  2564

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน (45,148,251.22) 24,965,209.55

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 77,914,917.18 111,461,877.70

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (54,491,017.83) (61,028,622.73)

การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (21,724,351.87) 75,398,464.52

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 179,304,335.20 103,905,870.68

สินทรัพย์สุทธิสินปี 157,579,983.33 179,304,335.20

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 13,748,151.7028 9,831,771.5754

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 6,748,812.3864 9,010,929.1278

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (4,973,323.7453) (5,094,549.0004)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 15,523,640.3439 13,748,151.7028

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพือการเลยีงชีพ

หน่วย

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพือการเลยีงชีพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ตุลาคม 2565 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพือการเลียงชีพ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 27 พฤศจิกายน 2558 โดยมีเงินทุน 

จดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 100 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder 

Fund) ซึงเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กาํหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน สาํหรับผูล้งทุนทวัไป (retail 

fund) และรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาสินสุดของกองทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการ 

ถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ JPMorgan Japan 

(Yen) Fund ("กองทุนหลัก") จัดตังและบริหารจัดการโดยบริษัท JPMorgan Funds (Asia) Limited และเป็น

กองทุนรวมทีจดัตงัภายใตก้ฎหมายของประเทศฮ่องกง (Hong Kong) และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ Securities 

and Futures Commission (SFC Hong Kong) ซึงเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund) 

บริษทัจดัการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัดว้ยสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินหลกั และกองทุน

หลกัจะลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในสกุลเงินเยน อนึง กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลายคลาส 

(classes) ซึงสามารถลงทุนไดท้งัผูล้งทุนทวัไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมี

ความแตกต่างกนัในเรืองของนโยบายการจดัสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบตัิของผูล้งทุน 

เป็นตน้ ซึงบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class (acc) – JPY 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลียใน

รอบปีบัญชีไม่ตํากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนทีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด และจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่ตาํกว่า 

ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหรือตามอตัราส่วนทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศ

กาํหนด 
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เงินลงทุนส่วนทีเหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนีและ/หรือเงินฝากทีออก รับรอง  

รับอาวัล หรือคําประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน 

คุณภาพดี โดยตราสารดงักล่าวได้รับการจัดอนัดับความน่าเชือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ใน

อนัดบัทีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) 

จะตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือของตราสาร (Issue rating) อยูใ่นอนัดบัทีสามารถลงทุนไดเ้ท่านนั 

กองทุนอาจจะเขา้ทาํสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management) ซึงรวมถึงการป้องกันความเสียง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึนอยู่กับ 

ดุลยพินิจของบริษทัจดัการ เช่น การทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน/ดา้น

ราคาตราสาร/อัตราดอกเบีย ซึงพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัย 

อนื ๆ ทีเกียวขอ้ง 

กองทุนไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขนึตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์("แนวปฏิบัติทางบญัชี") มาตราฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับค่าใชจ่้าย

โดยตรงกบัการไดม้าซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย ณ วนัทีเกิดรายการในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

ต่อหน่วยของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก  

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
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3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง 

โดยคาํนวณเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.7500 ต่อปี ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในต่างประเทศ 

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ้่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.3 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน 

ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัทีใน

งบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

โดยใช้ราคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.4 สัญญาอนุพันธ์ 

กองทุนใชส้ ัญญาอนุพนัธ ์ เช ่น ส ัญญาแลกเปลียนเง ินตราต่างประเทศ ซึงไดแ้ก่ การทํา 

สัญญา Spot และสัญญา Forward 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีเกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนตามสัญญา 

กําไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ทียงัไม่ครบกําหนด ค ํานวณโดยปรับ 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินจากอตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพนัธ์

ทีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนีหรือเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

3.5 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.6 การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดง

ไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไป

จากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํให้ตอ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 
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4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซือเงินลงทุน 42,300,869.04 65,493,021.87 

ขายเงินลงทุน 1,036,901.37 13,851,154.28 

5. รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเปิด JPMorgan Japan (Yen) Fund ในอัตรา 

ร้อยละ 0.7500 ต่อปี จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีกองทุนไดล้งทุนในกองทุนดงักล่าว ทงันี รายไดด้งักล่าว

จะคาํนวณเป็นรายวนั  

6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัทีสําคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึงมีผูถ้ือหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจัดการและกองทุนอืนทีบริหารโดย

บริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสาํคญัดงักล่าว สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนี   

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,347,572.83 1,054,812.33 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 269,514.64 210,962.64 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 
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ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อตัราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 56,793,000.00 เยน 0.295420 8 ธ.ค. 2564 - 13 ธ.ค. 2564 16,777,788.06 

รายการซือ 63,833,000.00 เยน 0.289650 27 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 18,489,228.45 

รายการซือ 64,861,000.00 เยน 0.289260 3 ก.พ. 2565 - 7 ก.พ. 2565 18,761,692.86 

รายการซือ 49,683,000.00 เยน 0.282690 10 ก.พ. 2565 - 14 ก.พ. 2565 14,044,887.27 

รวมรายการซือ 235,170,000.00 เยน   68,073,596.64 

สัญญา Forward      

รายการขาย 49,683,000.00 เยน 0.295552 8 ธ.ค. 2564 - 14 ก.พ. 2565 14,683,910.02 

รายการขาย 48,966,000.00 เยน 0.289910 27 ม.ค. 2565 - 11 เม.ย. 2565 14,195,733.06 

รายการขาย 68,886,000.00 เยน 0.289535 3 ก.พ. 2565 - 11 เม.ย. 2565 19,944,908.01 

รายการขาย 46,236,000.00 เยน 0.283285 10 ก.พ. 2565 - 21 มิ.ย. 2565 13,097,965.26 

รายการขาย 20,053,000.00 เยน 0.280770 21 มี.ค. 2565 - 9 พ.ค. 2565 5,630,280.81 

รวมรายการขาย 233,824,000.00 เยน   67,552,797.16 
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สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2564 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อตัราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 35,443,000.00 เยน 0.289410 21 ม.ค. 2564 - 25 ม.ค. 2564 10,257,558.63 

รายการซือ 5,345,200.00 เยน 0.285950 9 ก.พ. 2564 - 10 ก.พ. 2564 1,528,459.94 

รายการซือ 31,819,000.00 เยน 0.301300 11 ส.ค. 2564 - 16 ส.ค. 2564 9,587,064.70 

รายการซือ 10,726,200.00 เยน 0.296050 30 ส.ค. 2564 - 1 ก.ย. 2564 3,175,491.51 

รวมรายการซือ 83,333,400.00 เยน   24,548,574.78 

รายการขาย 5,344,800.00 เยน 0.283800 11 มิ.ย. 2564 - 17 มิ.ย. 2564 1,516,854.24 

สัญญา Forward      

รายการขาย 31,638,000.00 เยน 0.289635 21 ม.ค. 2564 - 29 มี.ค. 2564 9,163,472.13 

รายการขาย 30,253,000.00 เยน 0.301525 11 ส.ค. 2564 - 12 ต.ค. 2564 9,122,035.82 

รวมรายการขาย 61,891,000.00 เยน   18,285,507.95 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 105,570.18 114,392.64 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 21,114.06 22,878.52 
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7. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพือการเลียงชีพ ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัชือ JPMorgan 

Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY 

ขอ้มูลของกองทนุหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

ชือกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY 

ลกัษณะเฉพาะของ 

Class (acc) - JPY 

(1) เป็น Class ทีเสนอขายให้กบันกัลงทุนทวัไป 

(2) ทาํการซือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเยน และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

วนัทีเริมเสนอขายกองทุน 6 สิงหาคม 2512 

วนัทาํการซือขาย ทุกวนัทาํการซือขายของกองทุน 

วตัถุประสงค ์และ 

นโยบายการลงทนุ 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยเน้นการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศญีปุ่ นและหลักทรัพย์อืน ๆ ซึงมี

ผลตอบแทนเกียวเนืองกบัภาวะเศรษฐกิจของญีปุ่น 

ผู ้จัดการกองทุนจะประเมินถึงผลกระทบเชิงลบต่อผู ้ออกตราสารที

กองทุนพิจารณาลงทุนทงัจากปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิ

บาล อย่างไรก็ตาม กองทุนยงัสามารถลงทุนและถือครองหลกัทรัพยข์อง

บริษทัทีอาจไดรั้บผลกระทบในเชิงลบจากปัจจยัดงักล่าวได ้

กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ เช่น ออปชนั, วอร์แรนท์ และฟิว

เจอรส์ โดยมีวตัถุประสงค์เพือการลงทุนและเพือความเหมาะสมในบาง

สถานการณ์ผู ้จัดการกองทุนอาจถือเงินสดหรือตราสารทีมีลักษณะ

เดียวกบัเงินสดเป็นจาํนวนมากในพอร์ตการลงทุนของกองทุน 

ทงันี กองทุนจะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นทีอยู่ในรูปของเงินหยวนของจีน 

(Renminbi: RMB) ภายใตข้อ้จาํกดัทีกาํหนดไว ้

ตวัชีวดั (Benchmark) TOPIX Net Index 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม JPMorgan Funds (Asia) Limited 
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ผูจ้ดัการกองทุน JF Asset Management Limited 

ผูดู้แลผลประโยชน ์/ 

ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน 

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited 

8. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้โดยมีจาํนวน

เงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เยน บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 549,097,000.00 144,447,219.09 3,393,011.92 161,897.00 

รวมมูลค่ายติุธรรม   3,393,011.92 161,897.00 

   (หน่วย : บาท) 

   2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เยน บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 75,294,200.00 22,033,175.57 -  47,570.35 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 625,835,000.00 185,963,275.22 3,098,682.16 -  

รวมมูลค่ายติุธรรม   3,098,682.16 47,570.35 
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9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงนิ 

9.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วม

ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้

ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหา

ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ

ประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกับ

สินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัให้มากทีสุด 

ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับ 

สินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  150,923,072.27 -  150,923,072.27 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  3,393,011.92 -  3,393,011.92 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  161,897.00 -  161,897.00 
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   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  174,644,313.59 -  174,644,313.59 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  3,098,682.16 -  3,098,682.16 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  47,570.35 -  47,570.35 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้้าหรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงได้รับการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบดว้ย หน่วยลงทุนในต่างประเทศและอนุพนัธ์ในตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

9.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

และจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงที ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 3,872,759.53 -  -  3,872,759.53 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงที ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ (ต่อ)     

หน่วยลงทุน -  -  150,923,072.27 150,923,072.27 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  3,393,011.92 3,393,011.92 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก    

เงินลงทุนในตา่งประเทศ -  -  382,283.59 382,283.59 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  614.13 614.13 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  6,800.75 6,800.75 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  161,897.00 161,897.00 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  642,163.45 642,163.45 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  190,907.07 190,907.07 

หนีสินอืน -  -  3,591.34 3,591.34 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงที ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 4,969,057.67 -  -  4,969,057.67 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงที ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ (ต่อ)     

หน่วยลงทุน -  -  174,644,313.59 174,644,313.59 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  3,098,682.16 3,098,682.16 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก    

เงินลงทุนในตา่งประเทศ -  -  358,178.49 358,178.49 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  667.72 667.72 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  111,000.00 111,000.00 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  47,570.35 47,570.35 

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน -  -  2,943,086.08 2,943,086.08 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  681,437.29 681,437.29 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  201,846.85 201,846.85 

หนีสินอืน -  -  3,623.86 3,623.86 

9.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุลเงิน

เยน จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสองสกุลเงินได้ ทงันี 

บริษทัจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงิน

หรือไม่ก็ได ้โดยขึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ซึงจะลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) 
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เพือป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้งกบัอตัราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศทีอาจเกิดขึนไดจ้าก

การลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทงันี การป้องกนัความเสียง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสียงไดท้งัหมด และหาก

คาดการณ์ผิดจะทาํใหเ้สียโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีมากขึน 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดงันี 

 (หน่วย : เยน) 

รายการ 2565 2564 

สินทรัพย์   

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 588,655,668.66 598,105,157.56 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 1,491,047.05 1,226,655.47 

หนีสิน   

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน -  10,079,200.00 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าว

ข้างต้นโดยใช้อตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 เยน เท่ากับ 0.256386 บาท และ 

0.291996 บาท ตามลาํดบั 

ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนได้ทําสัญญาอนุพันธ์เพือป้องกันความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 8) 

10. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 16 ธันวาคม 

2565 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 3,873,373.66 2.46

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 3,873,373.66 2.46

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 150,923,072.27 95.78

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 150,923,072.27 95.78

สัญญาซือขายล่วงหน้า 3,231,114.92 2.05

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 583,139.48 0.37

             Rate A 1,560,027.06 0.99

         FITCH-LONG

             Rate AA 1,087,948.38 0.69

อนืๆ  (447,577.52)  (0.29)

     ลูกหนี 389,084.34 0.25

     เจา้หนี  (645,754.79)  (0.42)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (190,907.07)  (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 157,579,983.33 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพือการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 39,357,599.42 0.9900 14 พ.ย. 2565 1,560,027.06

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 36,482,849.60 0.6590 6 ธ.ค. 2565 1,038,421.76

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 6,177,981.48 0.0314 27 ก.พ. 2566 49,526.62

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 26,277,892.39 0.4728 13 ก.พ. 2566 745,036.48

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 36,150,896.20  (0.1027) 27 ก.พ. 2566  (161,897.00)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพือการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2565

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสัญญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   2/ 1,347.57 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 53.90 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 269.51 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 60.00 0.0357

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 1,730.98         1.0308

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

3/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั ,งแต่วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวันที� 31 ตุลาคม 2565

2/ กองทนุ JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY (กองทนุหลกั) จะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการให้แก่

กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนเพื8อการเลี Wยงชีพ ในอตัราร้อยละ 50 ของคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั โดยเก็บเข้าเป็น

ทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนเพื8อการเลี Wยงชีพ ทั Wงนี W การคืนคา่ธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรับเปลี8ยนได้ตามการ

เปลี8ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี)

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลีย้งชีพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 ตุลาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 
โครงการ 

(27 พฤศจิกายน 2558) 

KFJAPANRMF -21.09% -2.48% -0.14% -22.06% 5.32% -1.70% N/A 0.22% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -12.32% -4.54% -0.41% -13.39% 4.90% 1.82% N/A 1.93% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 24.05% 20.74% 21.41% 23.00% 22.96% 20.37% N/A 21.07% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 19.42% 20.02% 18.14% 18.73% 19.02% 17.84% N/A 18.99% 

 
หมายเหตุ :  *   ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี TOPIX Net Total Return สดัส่วน 100% บริษัทจดัการจะใชด้ชันชีีว้ดัตามกองทนุหลกัในสกลุเงินเยน 

ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที ่31 ตุลาคม 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพ่ือการเล้ียงชีพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (http://www.krungsriasset.com) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 

2. นายสาธิต บวัชู 

3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 

4. นายปีติ ประติพทัธ์ิพงษ ์

5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์

6. นายจาตุรันต์ สอนไว 

7. นายชูศกัด์ิ อวยพรชยัสกุล 

8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 

9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 

10. นายวชัรินทร์ ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 1.32%
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/10/2022) 
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